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RESUMO 

 

O mercado brasileiro de motocicleta vem crescendo vertiginosamente nos últimos 

anos.  Com incentivos do Governo Federal, esse segmento vem se recuperando da 

crise financeira de setembro de 2008 com grande evolução em vendas. Portanto, 

esse trabalho científico busca identificar os elementos influenciadores da compra de 

motocicleta por parte do consumidor de baixa renda de Fortaleza. Utilizou-se como 

metodologia a pesquisa exploratória descritiva, a amostra foi composta por 96 

entrevistados, que responderam a um questionário com perguntas fechadas. Diante 

dos resultados pode-se concluir que o consumidor de baixa renda efetua a compra 

da motocicleta para substituir o transporte público e para usá-la como instrumento 

de trabalho, porém, apesar de ser um veículo barato e ser de fácil aquisição através 

de financiamento, os juros praticados nessa modalidade de crédito foram 

considerados elevados, pelos participantes da pesquisa, portanto, cabe as 

montadoras reverem essa situação junto às financeiras, assim, como propor aos 

clientes do segmento baixa renda produtos que se adéqüem as necessidades dessa 

classe. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Comportamento do Consumidor. Baixa Renda. Motocicleta. 
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ABSTRACT  

 

 

The Brazilian market has grown very fast motorcycle in recent years. With incentives 

from the federal government, this segment has been recovering from the financial 

crisis of September 2008 with great evolution in sales. Therefore, this scientific work 

seeks to identify the factors influencing the purchase of motorcycle for the consumers 

of low income of Fortaleza. Was used as a descriptive exploratory research 

methodology, the sample consisted of 96 respondents who answered a 

questionnaire with closed questions. With the results we can conclude that the low-

income consumer makes the purchase of the motorcycle to replace the public 

transport and use it as a working tool, but despite being a cheap vehicle and be 

easily acquired through funding, the interest charged on this type of credit was 

considered high by the research participants, therefore, it is the automakers to review 

this situation with financial as well as offer customers low-income segment of 

products that fit the needs of this class. 

 

KEYWORDS: Consumer Behavior. Low Income. Motorcycle. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em virtude do aumento do poder aquisitivo das famílias de baixa renda no 

Brasil, a partir de 2003, quando o salário mínimo subiu 32,2% acima da inflação, 

conforme o periódico Gazeta Mercantil, percebeu-se que para esse mercado ficou 

atraente as empresas investirem. 

Esse segmento de mercado vem sendo atacado por diversas ações de 

marketing e entre elas estão às ações das empresas produtoras/distribuidoras de 

motocicletas no Brasil. 

De acordo com as pesquisas realizadas por bancos e financiadoras, ao longo 

dos anos, as camadas mais pobres honra a credibilidade de seu nome, ao contrário 

das classes média e alta, portanto, a aprovação de um crédito para compra de um 

veículo de duas rodas é muito mais fácil se comparado a de um carro, segundo 

Mundo do Marketing. 

Assim, a venda de motos vem crescendo acima da casa de 1 milhão desde 

2005. 

Em Fortaleza, município do Ceará, essa realidade não está sendo diferente. 

De acordo com dados do Departamento Estadual de Transito (Detran), desse 

município, somente em 2010 foram emplacadas na capital cearense 155.155 

motocicletas, e, se considerado o interior do estado esse número sobe para 

594.936. 

Assim, podemos perceber que de fato esse setor está em crescimento para o 

segmento mais baixo da classe econômica, ao inferir pelos dados acima, a qual, a 

grande maioria das famílias que residem no interior de estado, são consideradas de 

baixa renda. 

Portanto, a presente monografia tem como título “O Mercado Fortalezense de 

Motocicleta para o Segmento Baixa Renda”, ao qual, busca compreender as 

características influenciadoras da compra, por esse segmento. 

 

1.1 Situação Problema 

 

Diante do cenário, acima apresentado, o presente trabalho tem como 

pergunta de partida: o que leva o segmento baixa renda de Fortaleza a investir em 

uma motocicleta? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Para responder a esta pergunta, tem-se como objetivo geral da pesquisa: 

identificar os elementos influenciadores da compra de motocicleta da baixa renda de 

Fortaleza.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Tendo como objetivos específicos: traçar o perfil do público alvo; identificar as 

características influenciadoras da compra; e apresentar o status de lealdade do 

usuário de motocicleta à marca. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Com a finalidade de atingir o objetivo da pesquisa, este trabalho está 

estruturado em capítulos que segue a seguinte estrutura: inicialmente a introdução, 

apresentando o problema, objetivos gerais e específicos, e a estrutura do trabalho, 

posteriormente comenta-se a relação entre o comportamento do consumidor e os 

processos de segmentação de mercado com a explanação dos conceitos do 

processo de decisão de compra e da segmentação comportamental. Também, será 

discutida a conceituação de classe social, para se identificar a qual classe pertence 

o segmento baixa renda, e finalizando, com o mercado de motocicleta, 

contextualizando esse setor com o aumento do poder aquisitivo dessa baixa renda. 

Em seguida a apresentação da metodologia, a análise dos dados e por fim as 

considerações finais.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A relação entre o comportamento do consumidor e os processos de 

segmentação de mercado 

 

A literatura sobre segmentação de mercado tem evoluído de forma 

significativa desde a pesquisa inicial de Smith (1956), que a considerava 

essencialmente uma estratégia de merchandsing. Wind (1978), Fine (1980) Dickson 

(1982) e Rudelius et. al. (1987) (apud FREITAS 2001) apresentaram contribuições 

importantes para amadurecimento da literatura nesta área. Estes autores partiram 

dos seguintes princípios básicos:  

• a segmentação de mercado tem sua origem na existência de 

heterogeneidade na preferência dos consumidores, por conseguinte nas 

escolhas finais por produtos e serviços;  

• as heterogeneidades, por sua vez, estão relacionadas às variáveis 

pessoais (características demográficas, psicográficas, uso dos produtos) 

ou variáveis situacionais (as ocasiões em que as pessoas se encontram) e 

suas interações;  

• a reação das empresas em relação a heterogeneidade das preferências 

através da alteração do composto mercadológico (produto atual, atributos, 

distribuição, propaganda e promoção); 

• a motivação das empresas para realizar as modificações no seu composto 

de marketing acontece quando o benefício pago para obter estas 

mudanças for superior ao custo de obtê-las;  

• A modificação do composto de marketing do produto de uma empresa 

inclui a adição ou ainda a extinção de produtos de linha, bem como o 

reposicionamento das ofertas atuais.  

Figura 1 - Princípios fundamentais da segmentação de mercado 

 
Fonte: Próprio autor 
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Portanto, o comportamento do consumidor caracteriza-se pelas atividades 

mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos/serviços 

para a satisfação de necessidades e desejos (RICHERS,1984),.  

Kotler (1994) afirma que: “O reconhecimento da necessidade, coincidente 

com o início do processo de compra, ocorre quando o consumidor percebe a 

diferença entre seu estado atual e um estado desejado. Ele sabe que há um 

problema a ser resolvido, que pode ser pequeno ou grande, simples ou complexo. 

Ainda segundo o mesmo autor, quanto mais intensa a necessidade e quanto mais 

perdurar, tanto mais forte será o impulso do indivíduo para reduzi-lo por meio da 

manifestação do comportamento de procura e, finalmente, da aquisição de um 

objeto que venha a satisfazer sua necessidade”. 

O processo de decisão de compra pode ser explicado de acordo com a figura 

abaixo: 

Figura 2 - O Processo de decisão de Compra 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Portanto, é identificada a carência do produto/serviço, logo é reconhecida a 

necessidade de obtê-los, a qual busca as informações de onde encontrá-los, com 

uma avaliação, caso apresente alternativas, finalizando com a compra e a 

consumação do bem adquirido, possibilitando avaliar sobre o mesmo. 

Assim, são vários os fatores internos e externos que influenciam o processo 

de tomada de decisão de compra dos consumidores.  

Indentificação da 
carência

Reconhecimento 
da Necessidade

Busca de 
Informação

Avaliação das 
Alternativas

Compra
Consumo e 
Avaliação



14 

 

Churchill e Peter (2000) consideram no processo de compra do consumidor 

em influências sociais e influências situacionais. Para Engel et al. (2000) as variáveis 

que influenciam no processo de decisão de compra encontram-se divididas entre as 

influências ambientais, as diferenças individuais e os fatores pessoais. 

Solomon (2002), Schiffman e Kanuk (2000) compreendem que o indivíduo, 

como consumidor, sofre influências psicológicas, pessoais, sociais e culturais. Desta 

forma a Segmentação de Mercado entra no estudo, pois, são fatores que 

influenciam os comportamentos de compra. Wedel e Kamakura (2000) definiram o 

conceito de segmentação de mercado, como sendo “um conceito de marketing de 

partição de mercado com procura heterogênea em sub-mercados com procura 

homogênea, com o propósito de um ajustamento de marcas, produtos, ou serviços 

às necessidades do consumidor, para determinar uma afetação mais lucrativa dos 

esforços de marketing”. 

Do ponto de vista do Kotler, “segmentação de mercado revela as 

oportunidades de mercado que a empresa defronta. Agora, ela precisa avaliar os 

vários segmentos e decidir quantos e quais deles desejam atingir, pois são extensos 

grupos identificáveis dentro de um mercado.” 

A base de segmentação do mercado de consumo, hodiernamente, pode ser 

classificada como:  

• Na segmentação geográfica, é proposto dividir o mercado em unidades 

geográficas diferentes, como países, estados, regiões, cidades ou 

distritos. Dessa forma a empresa é levada a tomar a decisão em que 

unidade irá atender, se em todas ou em algumas em particular. Assim, 

propondo ações diferencias para a população da região que se pretende 

trabalhar. Ou seja, se na região sul do país, a população gosta de 

produtos mais adocicados, ela não deve usar as mesmas ações para a 

região norte, caso o gosto nessa seja mais salgado. 

• A segmentação demográfica consiste em dividir o mercado com base em 

variáveis demográficas como, idade, sexo, tamanho da família, ciclo de 

vida da família, renda, ocupação, formação educacional, religião, raça e 

nacionalidade. Idade e ciclo de vida da família - Segundo Kotler (1994) 

“que as necessidades e os desejos das pessoas modificam-se ao longo de 

suas vidas”. Nesse sentido, Churchill & Peter (2000) comentam a 

existência dos ciclos de vida familiar, isto é, “conjunto de estágios pelos 
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quais as famílias passam e que influenciam suas necessidades e a 

capacidade de satisfazê-las”. Sexo - As empresas passam a adotar ações 

estratégias para atender aos públicos femininos e masculinos de forma 

particular, a exemplo na criação de produtos. Renda - De acordo com 

Solomon (2002), “a distribuição de riqueza determina quais grupos têm o 

maior poder de compra e maior mercado potencial.” 

• Na segmentação psicográfica, os compradores são divididos em diferentes 

grupos, tomando-se como base a classe social, estilo de vida e/ou 

personalidade. 

• Classe Social - As empresas desenvolvem serviços/produtos para as 

classes sociais em específico. A decisão de compra é regida pela 

necessidade do produto, ou seja, se tem durabilidade maior, muitas vezes 

é comprado pela classe social baixa, se tem um diferencial ou aspectos 

fora do comum (design inovador), podem ser adquiridos pela classe social 

mais alta. 

• Estilo de Vida - O consumo de produtos é fundamentado pelo estilo de 

vida do cliente, ou seja, de acordo com seus interesses.  

• Personalidade - Nesse segmento está muito entrelaçado a marca de 

preferência do consumidor. De acordo com Kotler (1994), “se o indivíduo 

adquirir um carro da Ford, o mesmo tem personalidade impulsiva, 

independente e auto-confiantes”. 

 

2.2 Segmentação Comportamental 

 

Na segmentação comportamental, os compradores são divididos em grupos, 

tornando-se como base seu conhecimento, atitude, uso ou resposta para um 

produto. Estes grupos são definidos por: ocasiões, benefícios, status do usuário, 

taxa de uso, status de lealdade, estágio de aptidão do consumidor, atitude,  

No primeiro, o cliente é diferenciado de acordo com as ocasiões em que 

sentem necessidade, assim, de acordo com a motivação que lhe rege naquele 

momento. 

Portanto, segundo Cobra (1992) afirma que a motivação pode ser definida 

como uma força que move um indivíduo a optar por caminhos de satisfação de 

necessidades. De acordo com Kotler (1994),“um motivo ou impulso é uma 
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necessidade que está pressionando suficientemente para levar uma pessoa a agir”. 

Dessa forma, cabe as organizações desenvolverem necessidades para os clientes. 

Seja na troca do carro todo ano, por exemplo. 

A segmentação por benefícios está ligada diretamente aos atributos 

positivos que o produto traz para o consumidor. Assim, na compra de sabão de 

ótima qualidade, ele estará comprando, roupas limpas e macias, por exemplo. 

Os mercados podem ser segmentados em grupos de não-usuários, ex-

usuários, usuários potenciais, novos usuários e usuários regulares de um produto, 

ou seja, pelo seu status de usuário. Assim, cabe a empresa desenvolver ações que 

tentem fidelizar os novos usuários, ações de conquista dos não usuários e entre 

outras. 

Os consumidores podem ser segmentados pela taxa de uso, ou seja, por 

grupos pequenos, médios e grandes usuários do produto. 

O status de lealdade representa o quanto o cliente é leal a marca que 

consume. Eles podem ser: altamente leais - compra o mesmo produto sempre; leais 

divididos - leais a duas ou três marcas, comprando-as alternadamente; leais 

mutantes - consumidores que trocam de marca favorita; indecisos - consumidores 

que não são leais a nenhuma marca. 

Em relação ao estágio de aptidão do consumidor, o mesmo está apto 

comprar ou consumir um bem ou serviços. Ou seja, há os inconscientes, consciente, 

os informados, os interessados, os que desejam e os que querem comprar. 

A atitude está bastante voltada ao gostar de um determinado bem/serviço 

ofertado, ou seja, o cliente pode gostar ou desgostar. 

Dessa forma, cabe as empresas realizarem pesquisas para entender a 

atitude do cliente perante o seu produto, para assim, tentar corrigir ações adotadas 

que inibem a efetivação da compra. 

Conclui-se, portanto, apesar de várias definições propostas, é importante 

segmentar o mercado, pois, assim a empresa pode ajustar junto ao mercado seus 

preços, distribuição e podendo atender o público consumidor de forma satisfatória, 

pois, a segmentação traz a percepção do cliente diante do produto ofertado. 
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2.3    CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA 

 

2.3.1 Conceituação 

 

O critério de classificação de renda no Brasil está relacionado com o potencial 

de compra da população, assim, pesquisas socioeconômicas são aplicadas nas 

principais regiões metropolitanas, que buscam identificar as classes econômicas a 

partir das respostas de questões sobre o patrimônio, dessa forma, levantando dados 

a partir dos bens duráveis e não duráveis, se possui automóvel, grau de instrução do 

chefe da família, e entre outros. 

A pesquisa é conceituada de Critério de Classificação Econômica Brasil 

(CCEB), realizada pela Associação Brasileira de Empresas (ABEP), que tem como 

objetivo estimar o poder de compra da sociedade, portanto, de forma indireta, 

através da coleta de dados, possibilita inferir sobre a renda das famílias. 

Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa não é classificar a população em 

classes sociais, mas, em classes econômicas, através de um Sistema de Pontos, 

conforme veremos de acordo com os dados levantados abaixo: 

 

Tabela 1- Posse de Itens 

  Quantidade de Itens 
  0 1 2 3 4 ou + 
Televisão em Cores 0 1 2 3 4 
Rádio 0 1 2 3 4 
Banheiro 0 4 5 6 7 
Automóvel 0 4 7 9 9 
Empregada Mensalista 0 3 4 4 4 
Máquina de Lavar 0 2 2 2 2 
Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 
Geladeira 0 4 4 4 4 
Freezer (aparelho independente ou a parte da geladeira duplex) 0 2 2 2 2 

Fonte: ABEP - 2011 - Dados com base no Levantamento Sócio Econômico 
2009 – IBOPE 

 

A coleta de dados nas residências busca primeiramente levantar a posse de 

itens que a família venha a possuir.  

Assim, buscando informações da quantidade de televisores a cores, rádios 

que possam sintonizar emissoras, mas não são considerados o do automóvel, a 

quantidade de banheiros com sanitário (requisito fundamental), seja ele no interior 

ou exterior da residência, mas que tenha a característica de uso individual da 
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família, dessa forma, se ele passar a ser de uso coletivo, é desconsiderado da 

pesquisa. 

O automóvel é considerado apenas o de passeio, ou seja, os táxis, vans ou 

pick-ups usados para uso profissional, ou que seja usado de forma mista (passeio e 

profissional) não é considerado na pesquisa. 

Se a família possuir serviços de atividade doméstica, seja ele: babás, 

motorista, cozinheiras, copeiras, arrumadeiras é considerada para a pesquisa, 

apenas aquelas que trabalham no mínimo cinco dias por semana (mensalista), 

mesmo que sejam pagas de forma mensal. 

Caso a família use para a lavagem de roupas o tanquinho, esse é 

desconsiderado da pesquisa, apenas valem as lavadoras que não tenha essa 

característica. 

É considerado o uso de vídeo cassete ou aparelho de DVD. 

E finalizando a primeira etapa, o uso de geladeira e/ou freezer, segue o 

seguinte critério: 

• Não possuir geladeira nem freezer – 0 pontos 

• Possuir geladeira simples (não duplex) e não possuir freezer – 4 pontos 

• Possui geladeira de duas portas e não possui freezer – 6 pontos 

• Possui geladeira de duas portas e freezer – 6 pontos  

• Possui freezer, mas não geladeira (caso raro, mas aceitável) – 2 

pontos 

 

Tabela 2 - Grau de Instrução do Chefe da Família 

      
Nomenclatura Antiga Nomenclatura Nova   

Analfabeto / Primário Incompleto Analfabeto / Até a 3° série do Fundamental / Até 3° série 1°. Grau 0 
Primário Completo / Ginasial Incompleto Até 4° série Fundamental / Até 4° série 1°. Grau 1 
Ginasial Completo / Colegial Incompleto Fundamental Completo / 1°. Grau Completo 2 
Colegial Completo / Superior Incompleto Médio Completo / 2°. Grau Completo 4 

Superior Completo Superior Completo 8 
      
Fonte: ABEP - 2011 - Dados com base no Levantamento Sócio Econômico 2009 - IBOPE   

 

Nessa etapa, o nível de instrução escolar do chefe da família é um dos 

critérios que sinaliza uma das maiores pontuações, pois, por se tratar do provedor 

da família, quando maior o seu grau de instrução, mais abastada a família é 

considerada para a pontuação da pesquisa. 
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Portanto, após os dados pesquisados, se tem a pontuação de cada classe 

econômica: 

Tabela 3 - Cortes do Critério Brasil 

Classe Pontos 

A1 42 a 46 

A2 35 a 41 

B1 29 a 34 

B2 23 a 28 

C1 18 a 22 

C2 14 a 17 

D 8 a 13 

E 0 a 7 

Fonte: ABEP - 2011 - Dados com base no 
Levantamento  Sócio Econômico 2009 - IBOPE 

 

E assim, pode-se estimar a renda média familiar da população brasileira: 

 

Tabela 4 - Renda Familiar por Classes 

Classe Pontos 

Renda Média 
Familiar 

(Valor Bruto em R$) 

2009 

A1 42 a 46 11.480 

A2 35 a 41 8.295 

B1 29 a 34 4.754 

B2 23 a 28 2.656 

C1 18 a 22 1.459 

C2 14 a 17 962 

D 8 a 13 680 

E 0 a 7 415 

Fonte: ABEP - 2011 - Dados com base no Levantamento Sócio Econômico 2009 - IBOPE 
  

E poder concluir que a nível Brasil a sociedade é composta em sua grande 

maioria por classe C, totalizando 48,8% (C1+C2), valor expressivo, correspondente 

a quase metade da população brasileira. 
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Tabela 5 - Distribuição da População por Região Metropolitana 

  
          

Classe 
Gde. 
FOR 

Gde. 
REC 

Gde. 
SVD 

Gde. 
BHE 

Gde. 
RJA 

Gde. 
SPO 

Gde. 
CTB 

Gde. 
POA 

DF 
Total 
Brasil 

A1 0,2% 0,6% 0,5% 0,6% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 1,9% 0,5% 

A2 2,3% 1,6% 2,3% 5,1% 3,0% 4,6% 6,2% 4,8% 7,2% 4,0% 

B1 6,3% 4,6% 6,1% 7,8% 7,7% 11,0% 12,9% 9,4% 14,1% 9,1% 

B2 8,7% 10,9% 13,4% 17,5% 18,9% 23,3% 23,5% 20,7% 22,0% 19,3% 

C1 17,1% 17,9% 19,2% 25,8% 28,9% 28,0% 24,4% 27,0% 22,3% 25,6% 

C2 28,5% 29,5% 33,1% 23,1% 23,8% 20,1% 18,7% 23,2% 19,8% 23,2% 

D  31,8% 30,8% 23,3% 19,7% 17,2% 12,1% 13,2% 13,3% 12,6% 17,1% 

E 5,1% 4,1% 2,2% 0,5% 0,3% 0,5% 0,9% 1,5% 0,3% 1,1% 

Fonte: ABEP - 2011 - Dados com base no Levantamento Sócio Econômico 2009 – 
IBOPE 

  

2.3.2 Situação Atual 

 

Portanto, conforme os dados levantados na conceituação é notório que o 

segmento baixa renda é um importante mercado consumidor, que tem desejos e 

objetivos mais abastados para sua faixa de renda, portanto, se vem percebendo que 

seu poder de compra está aumentando. 

Podemos inferir com base no que dito anteriormente, pois de acordo com o 

gráfico abaixo, a renda média familiar per capita segue uma linha de tendência 

crescente, chegando a um patamar de mais de R$600.  

 

Gráfico 1 - Renda Familiar per Capita - Média :: Renda 
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Tabela 6 - Renda Familiar per Capita-Média::Renda 

População Total 

Categoria 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 385,5 408 506,7 514,8 519 527,2 484 506,5 507,7 477,9 492,5 524,7 572,7 585,5 617,7 630,3 

 

Fonte: CPS/FGV baseado nos microdados da PNAD/IBGE. 

 

Isso se deve ao fato que os mercados que atendem as classes mais altas 

estão se tornando estagnados, assim, está tendo um forte bloqueio do crescimento 

das vendas, portanto, dessa forma, o mercado para o segmento baixa renda está 

sendo atrativo, e os incrementos de ações em publicidade que focam esse mercado 

estão dando retorno. 

Esse fato foi comprovado pelo Instituto Data Popular, empresa que atua no 

desenvolvimento de pesquisas e análises para entender como se comporta o 

mercado emergente, no ano de 2010 enquanto as classes A e B juntas gastaram R$ 

217,4 bilhões, o mercado emergente superou, pois, as classes C, D e E somaram o 

volume de gastos em R$ 343,3 bilhões. 

Essa nova necessidade das empresas se adequarem para atender esse novo 

público, não se trata apenas, pelo fato da diminuição do poder de compra das 

classes média e alta, mas, por perceberem que é um mercado em expansão, pois, 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na pesquisa 

realizada em 2002/2003, no Brasil, a população que ganha inferior a R$2.000, ou 

seja, em torno de 10 salários mínimos da época, representava 76%. 

Essa estatística também foi comprava mais recentemente. De acordo com a 

empresa Celetem Brasil, no final de 2009 que ouviu mais de 1.500 pessoas, em 

nove regiões metropolitanas brasileira, ficou comprovado que a renda média da 

família gira em torno de R$1.285. 

A pesquisa O Observador Brasil 2010 realizado pela empresa Celetem Brasil, 

em parceria com a IPSOS–Public Affairs, traçou o crescimento das classes 

econômicas, identificando seus fatores de crescimento. 

Dessa forma, de acordo com a Distribuição da População Brasileira por 

Classe de Consumo, temos: 
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Tabela 7 - Distribuição da População por Classe de Consumo 

EVOLUTIVO 

Classe 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% % % % % % 
AB 15 18 15 15 16 21 
C 34 36 46 45 49 53 

DE 51 46 39 40 35 25 
        Fonte: Pesquisa Celetem-Ipsos 2010 

 

Nesse quadro podemos inferir no aumento do poder aquisitivo da população 

brasileira, pois, ao se fazer o comparativo nos últimos cinco anos as classes sociais 

sofreram mudanças, ou seja, quem era da classe DE migrou para a Classe C. 

 

Figura 3 - Dados de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa Celetem - Ipsos 2010 

  

 

 

Figura 4 - Dados de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa Celetem - Ipsos 2010 

 

Nos dois últimos gráficos o crescimento da classe C apontou em mais de 60% 

em cinco anos, ou seja, com o consumidor ganhando mais, as suas pretensões de 

compras podem se tornar realidade. 

A partir disso, de acordo com o Instituto Análise, especializado em estudos 

sobre consumo e opinião pública, aquela classe está preocupada na compra do 

carro, do apartamento, do computador, ou seja, algo que ainda não tem, enquanto a 

classe AB deseja trocá-los e a classe DE querem ter o que a classe C tem.. 

Portanto, os fatores que podem ter contribuído para o crescimento de compra 

da baixa renda estão na disposição facilitada de créditos financeiros, como: 

empréstimos, compra de produtos financiados a partir da facilidade de pagamento, 

CLASSE AB
42.195.088

CLASSE C
101.651.803

CLASSE DE
47.948.964



22 

 

concessão de cartão de crédito e entre outros, que tendem a facilitar a compra de 

bens mais caros, como automóveis e a casa própria. 

Pensando nisso, está sendo desenvolvido para implantação nesse primeiro 

semestre de 2011, o cartão de crédito Elo, focado para os consumidores da classe 

C, com taxas de juros menores, projeto esse, implantado em parceria pelas 

instituições financeiras, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal. 

Logo, de acordo com Instituto Data Popular, fazendo um comparativo entre 

2002 e 2010, a classe C teve gastos 11 vezes maior do que 2002, ou seja, a 

tendência é de crescimento. 

O Instituto Data Popular, a partir das informações obtidas pela Pesquisa de 

Orçamento Familiar do IBGE, identificou que o crescimento da classe C, foi a partir 

de 2002 com o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. 

Com os dois mandatos, 2002-2010, o Governo contribuiu para o aumento do 

emprego formal, da expansão de crédito com a redução de taxa de juros e expansão 

dos prazos de financiamento, do controle da inflação e a garantia as famílias mais 

pobres uma renda mínima, através de programas como Fome Zero, Bolsa Família e 

o Luz para Todos, resultando no aumento do poder de compra. 

Os benefícios contribuíram com a geração de 14 milhões de empregos, 28 

milhões de pessoas saíram da pobreza e 13 milhões de famílias obtiveram essa 

renda mínima através dos programas citados. 

Contudo, apesar dessa classe emergente ter ganhado espaço para o 

consumo, de acordo com pesquisa realizada pela consultoria Plano CDE com 1.600 

entrevistados, de todos os níveis sociais, nas cidades de São Paulo e Recife, 50% 

dos entrevistados da classe C, 51% da classe D e 56% da classe E, sentem-se 

discriminados no momento da compra. 

O desconforto é gerado, ao se perceber que estão sendo seguidos por 

atendentes ou segurança nas seções. 

Conclui-se, portanto, que o mercado está sendo bastante promissor para o 

público baixa renda, com diversos artifícios que facilitam o acesso a compra, 

contudo, ainda existe despreparo por conta das empresas em oferecer um serviço 

de qualidade, que passem a adotar esse cliente um potencial de consumo, pois, a 

partir do momento que a baixa renda percebe que há um bom atendimento, um 

cuidado diferenciado, esse cliente torna fiel a empresa, pois, com dinheiro sobrando, 

passou a ter aspirações de compra da classe AB, assim, deixou de procurar baixo 
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preço e descontos, e o que atrai mais é a qualidade, conforme, Portal Mundo do 

Marketing. 
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3      MERCADO DE MOTOCICLETAS 

 

3.1 Contextualização deste setor diante do aumento do poder aquisitivo da 

baixa renda 

 

O mercado de motocicleta no Brasil vem crescendo vertiginosamente nos 

últimos 10 anos.  

Contudo, pode-se perceber, através do gráfico abaixo, que houve uma 

redução das vendas no ano de 2009, ocasionado pela crise financeira mundial 

ocorrida em setembro de 2008. 

Porém, a taxa de crescimento acumulado do gráfico nos últimos 10 anos tem 

em média 7,2%, e fazendo um comparativo entre os anos de 2008 e 2007, 

anteriores a crise, o volume de vendas representou um aumento significativo 

próximo de 26%. 

 

Gráfico 2 – Produção X Vendas Mercado Interno Atacado 

 
Série 1 – Ano / Série 2 – Produção / Série 3 – Vendas do Mercado Interno Atacado 
Fonte: Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e 
Similares 
  

Apesar dessa retração nas vendas, o Governo Federal para incrementar o 

mercado que vem em recuperação, autorizou em março de 2009 a redução de 3% 

para 0% da Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), 

cobrada nas vendas de motocicletas de até 150 cilindradas, segmento responsável 

por maior volume de vendas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Série1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Série2 634.984 753.159 861.469 954.620 1.057.3 1.214.5 1.413.0 1.734.3 2.325.4 1.539.4 1.830.6

Série3 574.149 692.096 792.424 848.377 911.717 1.024.9 1.268.0 1.600.1 2.021.4 1.579.1 1.818.1
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Outra medida adotada aconteceu em maio do mesmo ano, com a liberação 

de uma linha de crédito de R$ 100 milhões com o objetivo de renovar a frota de 

motocicleta do País. 

Essa linha de crédito era obtida na Caixa Econômica Federal, para os 

consumidores que queriam comprar motos de até R$ 8 mil, a juros abaixo dos 

praticados no mercado e, sem a necessidade de entrada. 

E, para fomentar ainda mais esse mercado, em dezembro de 2010, foi 

anunciado pelo Ministro da Fazenda, Guido Manteiga, uma liberação de crédito de 

R$ 3 bilhões para o financiamento de motos. 

Desse valor R$200 milhões foram disponibilizados por meio do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), e o restante através de instituições financeiras como 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

Portanto, a partir dessas medidas, em 2010 houve o crescimento das vendas. 

E, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 

(Fenabrave) o ano citado, representou um incremento de vendas de 8,76%. 

E, fazendo um comparativo entre fevereiro de 2010 e 2011, houve um 

aumento no valor de vendas em 42,1%, conforme dados divulgados pela Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e 

Similares (Abraciclo). 

Assim, essa retomada das vendas, leva o País a um ranking de produção e 

venda invejável, perdendo apenas para China, Índia, Indonésia e Vietnã, de acordo 

com a revista Vrum, especializada no segmento automobilístico. 

Logo, pode-se inferir que entre os países que estão entre os primeiros 

colocados da produção e venda de motos, incluindo o Brasil, todos possuem 

características comuns; a exemplo: um grande contingente populacional, e, também, 

uma grande parcela da sociedade considerada de baixa renda. 

Assim sendo, pode-se concluir que o mercado de motocicleta para esse 

público é promissor e está sofrendo grandes mudanças para melhor, em particular 

no Brasil. 

Acredita-se que estas mudanças estão acontecendo, em virtude: do aumento 

do poder de consumo da baixa renda, esse mercado está adquirindo bens duráveis, 

ou seja, a compra de um veículo, por exemplo, começa a tornar realidade, algo que 

era sonho até então; e a desmistificação de um transporte perigoso, pois, ao 

contrário disso, se tem um transporte ágil e barato. 
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A compra da moto pelo segmento baixa renda é efetuada em 75% por 

homens, 65% por pessoas de 21 a 40 anos, muitas vezes, tem como principal 

motivo uma opção de locomoção para substituir o transporte público, conforme 

mostra o gráfico abaixo, de acordo com a Abraciclo.   

 

Gráfico 3 - Perfil do Consumidor conforme Abraciclo 

 

                       Fonte: Abraciclo 

 

Esse dado é importante, pois, foi a partir deste market share, a empresa 

Sudown lançou em 2006 a moto Hunter 90, veículo de R$ 2.290, que o valor da 

prestação semelhante ao gasto com o transporte público, R$60. 

Portanto, a classe baixa renda adquiri um veículo que tenha as seguintes 

características no momento da compra: 

• Veículo Barato; 

• Com facilidade de pagamento; 

• Os juros baixos;  

• Consumo de combustível baixo; 

• Rapidez na locomoção. 

Essas características são importantes porque esse público possui uma renda 

comprometida com alimentação, vestuário, aluguel, água, luz, e entre outros, dessa 

forma comprometer valores altos na parcela do financiamento, impossibilita a 

compra.  
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Conclui-se, portanto, que esse público está sendo promissor investir, pois, foi 

identificado através de pesquisa realizada pela empresa Quorum do Brasil, a pedido 

da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac) que o público de 

classe C foi apontado com um dos que mais cresceram em consórcios entre 2006 e 

2010. 

A pesquisa realizada com uma amostra de 731 pessoas de São Paulo, 

Salvador e Porto Alegre, sendo que 581 consorciados a mais de um ano e 150 

potenciais compradores, constatou que entre os entrevistados, eles estavam 

enquadrados nos seguintes itens de compra: 

• 27% no setor de imóveis 

• 20% no setor de automóveis 

• 18% no setor de motocicletas 

• 13% no setor de caminhões e eletrodomésticos 

• 9% no setor de serviços 

Logo, de acordo com a pesquisa, a classe C mais que duplicou o consórcio 

de carros (158,3%) e motos (153,6%) entre os anos 2006 e 2010.  

Dessa forma, para o segundo trimestre de 2011, de acordo com o Programa 

de Administração do Varejo (Provar) da Fundação Instituto de Administração (FIA), 

em parceria com a Felisoni Consultores Associados, constataram que na hora da 

compra, a categoria que mais será utilizado crédito será na compra do automóvel e 

da motocicleta.  

Foi identificado na pesquisa que o percentual cresceu em relação ao primeiro 

trimestre, ou seja, de 85% para 87,1%, conforme tabela abaixo, e, em relação ao 

segundo trimestre de 2010, o crescimento dessa intenção saiu de 80% para 87,1%. 
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Tabela 8 - Intenção de Utilização de Crédito 

Categoria 
2º tri 
2011 

1º tri 
2011 

2º tri 
2010 

Linha branca 71,1% 72,3% 81,1% 

Móveis 66,7% 80% 89,1% 

Eletroeletrônicos 71,7% 80,6% 78,9% 

Material de 
construção 

83,3% 80,4% 78,1% 

Informática 70,2% 75,5% 73,7% 

Cine e foto 62,7% 56,3% 66,1% 

Telefonia e celulares 64,1% 40,8% 65,6% 

Cama, mesa e banho 66,7% 63,6% 69,2% 

Eletroportáteis 55,2% 45,5% 70,8% 

Automóveis e motos 87,1% 85% 80% 

Fonte: Provar/FIA 

 

Ou seja, pode-se inferir que o mercado está aquecido para a aquisição 

desses bem duráveis. 

  



29 

 

4 METODOLOGIA 

 

Para Gil (2002) pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. A pesquisa é desenvolvida mediante o agrupamento dos conhecimentos 

disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos 

científicos. 

Dessa forma essa pesquisa é do tipo exploratória caracterizada pelos 

procedimentos técnicos como levantamento, pois, é especializada pela interrogação 

direta com as pessoas, cujo o comportamento deseja conhecer. 

Portanto, tem como procedência a obtenção de dados junto a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado, em seguida, obter as 

conclusões referentes aos dados coletados, a partir de uma análise quantitativa. 

  Ao se fazer um levantamento junto a uma população que se pretende estudar, 

tem-se um censo. Contudo, para se realizar esse estudo é preciso um grande leque 

de recursos, os quais, na maioria das vezes, são desenvolvidos pelos governos ou 

por empresas particulares que detenham desse amplo nível de recursos. 

Logo, a maioria dos levantamentos não abrange todos os integrantes da 

população, dessa forma, antes é selecionada através de procedimentos estatísticos 

uma amostra significativa de todo o universo, assim, passando a ser o objetivo da 

investigação. 

Dessa forma, o universo dessa pesquisa teve como fundamento, o cálculo 

estatístico abaixo: 

            

 

 

Onde: 

n = tamanho da amostra 

Z = nível de confiança escolhido, em unidades de desvio padrão 

p = porcentagem com o qual o fenômeno se verifica 

q = porcentagem complementar 

E = margem de erro da estimativa 
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Foi utilizado na fórmula p = 50% e q = 50%, a qual, esses valores foram 

escolhidos, pois não havia disponíveis dados anteriores que pudessem servir como 

referência de um percentual, ou seja, levado em consideração não conhecer o 

número de usuários de motocicletas no município de Fortaleza, estado do Ceará, 

dessa forma, com essa proporção pode ser encontrado um maior número de 

amostra.  

À margem de erro foi atribuído o valor de 10%, ou seja, o máximo de erro 

permitido ao transformar em uma estimativa na população. Essa variação acontece 

com uma proporção de 10% para mais ou 10% para menos. Não foi escolhida uma 

margem de erro menor, por restrição de tempo e recursos para desenvolver uma 

pesquisa maior, já que quando a margem de erro é reduzida, aumenta o número de 

amostras. 

Com base nos fundamentos de Stevenson (1981) o uso de 2 desvios–padrão 

dá a garantia de um nível de confiança de 95% de acordo com a Teoria do Limite 

Central. O erro máximo permitido é de 5% e Gil (1994) afirma que “é um valor 

comumente aceito em pesquisa social”. Assim, o valor de Z é igual a 1,96, valor 

obtido na tabela de distribuição normal, correspondente ao nível de significância de 

95%.  

O nível de significância escolhido é de 95%, ele representa a probabilidade de 

que fique 95% dentro do limite que foi estipulado, neste caso, permite que o erro 

fique entre os 10%, ou seja, como se estipulou uma margem de erro de 10%, isso 

garante que 95% das estimativas feitas vai se obter uma margem de erro menor ou 

igual a 10%. 

Para saber quantos alunos precisariam ser entrevistados, foi feito um cálculo 

do tamanho da amostra com base nos valores acima citados, demonstrados abaixo: 

 

 

 

 

Então: n = 96 

  

Através de cálculos estatísticos foi estipulado um número para amostragem 

de 96 alunos com perguntas fechadas de múltiplas escolhas. 
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Instrumento de coleta de dados foi questionário estruturado com perguntas 

fechadas. A forma de análise foi feita através da tabulação dos dados coletados 

durante a pesquisa no SPSS e através dos gráficos criados. 
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5    APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Perfil da Amostra 

Conforme a metodologia, a pesquisa foi aplicada com 96 pessoas que são 

usuárias de motocicletas, logo, por se tratar de um senso, o objetivo do questionário 

não era segregar o público alvo dessa pesquisa que é a classe baixa renda, 

portanto, foi aplicado de forma ampla, que respondesse todo e qualquer usuário 

daquele tipo de meio de transporte. 

Dessa forma, o questionário foi aplicado em universidade, centros comerciais, 

organizações públicas e privadas, e entre outros. 

A partir disso, foi identificado que o público que mais utiliza a motocicleta está 

entre os homens com 97%, os usuários apresentaram com 56% a faixa etária de 21 

a 30 anos, de estado civil solteiro com 34%, a qual, 96% estão empregados e estão 

segmentados na classe econômica C1 e C2, com 40% e 25%, respectivamente. 

                     Gráfico 4 - Sexo                                            Gráfico 5 - Idade 

 
     Fonte: Pesquisa                    Fonte: Pesquisa 
 

Gráfico 6 - Estado Civil     Gráfico 7 – Ocupação

     Fonte: Pesquisa Fonte: Pesquisa 



 

 Gráfico 8 - Classe Econômica

Fonte: Pesquisa 

 

5.2 Características Influenciadoras

 

Pode-se perceber na amostra que a motocicleta é o principal veiculo de 

locomoção dos entrevistados, excetuando

que amostra referente aos participantes de baixa renda (classe C e D) 94% tem este 

veículo como seu principal meio de transporte.

Gráfico 9 - A sua motocicleta é o seu principal veiculo de locomoção

                Fonte: Pesquisa 

Tabela 9 - A motocicleta é o principal veículo de locomoção da classe C e

                 
Classe C1  
Classe C2  
Classe D  

Total
A sua motocicleta é o seu principal veiculo de locomoção da classe C e D 
Fonte: Pesquisa 

 

Classe A2 

2 3

Classe Econômica 

 

 

    

 

 

 

 

 

Influenciadoras   

se perceber na amostra que a motocicleta é o principal veiculo de 

locomoção dos entrevistados, excetuando-se os de classe A. Vale salientar ainda 

que amostra referente aos participantes de baixa renda (classe C e D) 94% tem este 

incipal meio de transporte. 

 

A sua motocicleta é o seu principal veiculo de locomoção

A motocicleta é o principal veículo de locomoção da classe C e

Sim Não 
57% 3% 
35% 3% 
2% 0% 

Total 94% 6% 
A sua motocicleta é o seu principal veiculo de locomoção da classe C e D 

Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D 

4

19

36

22

10
5 2 2

sim não
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se perceber na amostra que a motocicleta é o principal veiculo de 

se os de classe A. Vale salientar ainda 

que amostra referente aos participantes de baixa renda (classe C e D) 94% tem este 

A sua motocicleta é o seu principal veiculo de locomoção 

 

A motocicleta é o principal veículo de locomoção da classe C e D 

Total 
60% 
38% 
2% 

100% 
A sua motocicleta é o seu principal veiculo de locomoção da classe C e D – 94% 

Classe D 

0



 

 

Dentre os entrevistados, 78% da baixa 

motocicleta como sua primeira opção.

Gráfico 10 - A compra de uma motocicleta foi sua primeira opção

              Fonte: Pesquisa 

Tabela 10 - A compra de uma motocicleta foi 

Classe C1  

Classe C2  

Classe D  

A compra de uma motocicleta foi sua primeira opção 

Fonte: Pesquisa 
 

Os motivos que favoreceram essa alta dema

discriminados no gráfico abaixo:

 

Gráfico 11 - Qual razão te fez optar pela compra de uma motocicleta

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

Classe A2 

0
5

Dentre os entrevistados, 78% da baixa renda, optou pela compra da 

motocicleta como sua primeira opção. 

A compra de uma motocicleta foi sua primeira opção

A compra de uma motocicleta foi a primeira opção da classe C e D

Sim Não 

44% 16% 

32% 6% 

2% 0% 

Total 78% 22% 
A compra de uma motocicleta foi sua primeira opção - 78% 

Os motivos que favoreceram essa alta demanda de compra estão 

discriminados no gráfico abaixo:  

Qual razão te fez optar pela compra de uma motocicleta

Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D 

3

22
28

20

11 2

10
4

0

sim não
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renda, optou pela compra da 

A compra de uma motocicleta foi sua primeira opção 

 

a primeira opção da classe C e D 

Total 

60% 

38% 

2% 

100% 

nda de compra estão 

Qual razão te fez optar pela compra de uma motocicleta 

Classe D 

0



 

 

A partir dele, pode

renda efetivar a compra de uma motocicleta, estão em substituir o transporte público 

e fazer daquele veículo um instrumento de trabalho. 

 

Gráfico 12 - Qual razão te fez optar pela compra de uma motocicleta pela Classe C e D

               Fonte: Pesquisa 

 

Tabela 11 - A compra de uma motocicleta foi a primeira opção da classe C e D

Classe C1  
Classe C2  
Classe D  

Qual razão te fez optar pela compra de uma motocicleta
Fonte: Pesquisa 

 

Logo, 44% optaram para substituir o transporte público e 33% como 

instrumento de trabalho. 

Dessa forma, de acordo com o perfil do consumidor levantado pela Abracic

informado no referencial teórico, a qual divulga as razões de compras mais 

importantes, está à razão, substituir o transporte público, entre os mais cotados, isso 

significa que os dados dessa pesquisa confirmam os dados levantados pela aquela 

associação. 

Outros pontos que foram considerados importantes pela classe baixa renda 

adquirir a motocicleta estão: a rapidez de locomoção no trânsito, o baixo consumo 

A partir dele, pode-se inferir que os motivos mais expressivos para baixa 

tivar a compra de uma motocicleta, estão em substituir o transporte público 

e fazer daquele veículo um instrumento de trabalho.  

Qual razão te fez optar pela compra de uma motocicleta pela Classe C e D

  

A compra de uma motocicleta foi a primeira opção da classe C e D

Substituir transporte 
público 

Instrumento de 
Trabalho 

27% 22% 
17% 10% 
0% 2% 

Total 44% 33% 
Qual razão te fez optar pela compra de uma motocicleta 

Logo, 44% optaram para substituir o transporte público e 33% como 

 

Dessa forma, de acordo com o perfil do consumidor levantado pela Abracic

informado no referencial teórico, a qual divulga as razões de compras mais 

importantes, está à razão, substituir o transporte público, entre os mais cotados, isso 

significa que os dados dessa pesquisa confirmam os dados levantados pela aquela 

Outros pontos que foram considerados importantes pela classe baixa renda 

adquirir a motocicleta estão: a rapidez de locomoção no trânsito, o baixo consumo 
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se inferir que os motivos mais expressivos para baixa 

tivar a compra de uma motocicleta, estão em substituir o transporte público 

Qual razão te fez optar pela compra de uma motocicleta pela Classe C e D 

 

A compra de uma motocicleta foi a primeira opção da classe C e D 

Instrumento de 
Total 

49% 
27% 
2% 

78% 

Logo, 44% optaram para substituir o transporte público e 33% como 

Dessa forma, de acordo com o perfil do consumidor levantado pela Abraciclo, 

informado no referencial teórico, a qual divulga as razões de compras mais 

importantes, está à razão, substituir o transporte público, entre os mais cotados, isso 

significa que os dados dessa pesquisa confirmam os dados levantados pela aquela 

Outros pontos que foram considerados importantes pela classe baixa renda 

adquirir a motocicleta estão: a rapidez de locomoção no trânsito, o baixo consumo 



 

de combustível, em ser um veículo barato, a facilidade de pagamento, porém, 

apesar de todos esses 

grande maioria os consideraram elevados.

Dessa forma, segue os dados da amostra:

Gráfico 13 - Você comprou uma moto porque ela proporciona maior rapidez na locomoção de 

         Fonte: Pesquisa

Tabela 12 - Você comprou uma moto porque ela proporciona maior rapidez na locomoção de 

Classe C1  
Classe C2  
Classe D  

Você comprou uma mota porque ela proporciona uma maior rapidez na locomoção de um 
lugar para o outro - 95%
Fonte: Pesquisa 

 

De acordo com a baixa renda, 95% consideram que o veículo proporciona 

maior rapidez na locomoção.

Gráfico 14 - Você comprou uma mota porque o consumo de combustível é baixo

         Fonte: Pesquisa

Classe A2 

5

Classe A2

3

de combustível, em ser um veículo barato, a facilidade de pagamento, porém, 

apesar de todos esses motivos vantajosos, os juros cobrados no financiamento, a 

grande maioria os consideraram elevados. 

Dessa forma, segue os dados da amostra: 

Você comprou uma moto porque ela proporciona maior rapidez na locomoção de 
um lugar para o outro 

Fonte: Pesquisa 

 

Você comprou uma moto porque ela proporciona maior rapidez na locomoção de 
um lugar para o outro – Classe C e D 

Sim Não 
60% 0% 
33% 5% 
2% 0% 

Total 95% 5% 
Você comprou uma mota porque ela proporciona uma maior rapidez na locomoção de um 

95% 

De acordo com a baixa renda, 95% consideram que o veículo proporciona 

locomoção. 

 

Você comprou uma mota porque o consumo de combustível é baixo

Fonte: Pesquisa 

Classe A2 Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D 

3

23

38

21

0 1 1 0 3

Sim Não

Classe A2 Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D 

2

21

35

20

2 2 3 3 4

Sim Não
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de combustível, em ser um veículo barato, a facilidade de pagamento, porém, 

motivos vantajosos, os juros cobrados no financiamento, a 

Você comprou uma moto porque ela proporciona maior rapidez na locomoção de 

 

Você comprou uma moto porque ela proporciona maior rapidez na locomoção de 

Total 
60% 
38% 
2% 

100% 
Você comprou uma mota porque ela proporciona uma maior rapidez na locomoção de um 

De acordo com a baixa renda, 95% consideram que o veículo proporciona 

Você comprou uma mota porque o consumo de combustível é baixo 

 

Classe D 

1 0

Classe D 

1 0



 

Tabela 13 - Você comprou uma moto porque o consumo de combustível é baixo 

Classe C1  

Classe C2  

Classe D  

Você comprou uma moto porque o consumo de combustível é baixo 

Fonte: Pesquisa 

No quesito consumo de combustível, 88,9% da baixa renda

consumo de combustível baixo.

Gráfico 15 - Você comprou uma mota porque é um veículo barato

Fonte: Pesquisa 

Tabela 14 - Você comprou uma mota porque é um veículo barato 

Classe C1  
Classe C2  

Classe D  

 Você comprou uma mota porque é um veículo barato 

Fonte: Pesquisa 
 

 

Classe A2 Classe B1 

3 2

Você comprou uma moto porque o consumo de combustível é baixo 

Sim Não 

55,6% 4,8% 

32% 6% 

2% 0% 

Total 88,9% 11,1% 
Você comprou uma moto porque o consumo de combustível é baixo – 88,9%

 

No quesito consumo de combustível, 88,9% da baixa renda

consumo de combustível baixo. 

 

Você comprou uma mota porque é um veículo barato

Você comprou uma mota porque é um veículo barato 

Sim Não 

43% 17% 
21% 17% 

2% 0% 
Total 65% 35% 

Você comprou uma mota porque é um veículo barato - 65% 

 

Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D 

3

17

27

13

11
7

11 11

0

sim não
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Você comprou uma moto porque o consumo de combustível é baixo – Classe C e D 

Total 

60% 

38% 

2% 

100% 
88,9% 

No quesito consumo de combustível, 88,9% da baixa renda considera o 

Você comprou uma mota porque é um veículo barato 

  

Você comprou uma mota porque é um veículo barato – Classe C e D 

Total 

60% 
38% 

2% 
100% 



 

Na condição de veículo barato, 65% da baixa renda considera um fator 

importante para ter concretizado a compra.

  

Gráfico 16 - Você comprou uma moto porque o pagamento foi facilitado

 

    Fonte: Pesquisa 

Tabela 15 - Você comprou uma moto porque o pagamento foi facilitado 

Classe C1  

Classe C2  
Classe D  

Você comprou uma mota porque o pagamento foi facilitado 

Fonte: Pesquisa 
 

Referente à questão facilidade de pagamento, esse foi um dos cr

abordados como essenciais para efetuar a compra no referencial teórico, portanto, 

de acordo com a mostra, esse critério foi confirmado com 73% de importância pela 

baixa renda. 

 

Gráfico 17 - Você comprou uma moto porque os 

         Fonte: Pesquisa

Classe A2 

2 3

Classe A2 

2

Na condição de veículo barato, 65% da baixa renda considera um fator 

nte para ter concretizado a compra. 

Você comprou uma moto porque o pagamento foi facilitado

Você comprou uma moto porque o pagamento foi facilitado 

Sim Não 
43% 17% 

29% 10% 
2% 0% 

Total 73% 27% 
Você comprou uma mota porque o pagamento foi facilitado - 73% 

Referente à questão facilidade de pagamento, esse foi um dos cr

abordados como essenciais para efetuar a compra no referencial teórico, portanto, 

de acordo com a mostra, esse critério foi confirmado com 73% de importância pela 

Você comprou uma moto porque os juros cobrados no financiamento foram 
baratos 

Fonte: Pesquisa 

Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D 

2

15

27

18

12

9 11
6

sim não

Classe A2 Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D 

1
7

16
13

3 3

17
22

11

sim não
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Na condição de veículo barato, 65% da baixa renda considera um fator 

Você comprou uma moto porque o pagamento foi facilitado 

 

Você comprou uma moto porque o pagamento foi facilitado – Classe C e D 

Total 
38 

24 
1 

100% 

Referente à questão facilidade de pagamento, esse foi um dos critérios 

abordados como essenciais para efetuar a compra no referencial teórico, portanto, 

de acordo com a mostra, esse critério foi confirmado com 73% de importância pela 

juros cobrados no financiamento foram 

 

Classe D 

0

Classe D 

1 0



 

Tabela 16 - Você comprou uma moto porque os juros cobrados no financiamento foram 

Classe C1  
Classe C2  
Classe D  

Você comprou uma mota porque os juros cobrados no financiamento foram baratos 

Fonte: Pesquisa 
 

Apesar dos critérios mencionados anteriormente terem colaborado para a 

compra da motocicleta pela 

baratos, esse não foi bem aceito.

Com 52% de negação dentre os 63 entrevistados considerados como baixa 

renda, esse critério levou diversas negativas, assim, podemos afirmar que esse 

dado distorce com que foi informado no referencial teórico, a qual traz esse critério 

como importante para compra.

Contudo, apesar disso, essa questão não foi empecilho para efetivar a 

compra, já, que todos os entrevistados possuem o veículo.

Outro dado que foi levantado na p

benefícios que a motocicleta deve conter que são considerados importantes no 

momento da compra, seja pela cilindrada, conforto, tecnologia e entre outros, dessa 

forma, tem-se o gráfico de acordo com cada classe econômica:
 

Gráfico 18 - Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que você considera mais 

Fonte: Pesquisa  

0

2

4

6

8

10

12

Você comprou uma moto porque os juros cobrados no financiamento foram 
baratos – Classe C e D 

Sim Não 
25% 35% 
21% 17% 
2% 0% 

Total 48% 52% 

Você comprou uma mota porque os juros cobrados no financiamento foram baratos 

Apesar dos critérios mencionados anteriormente terem colaborado para a 

compra da motocicleta pela classe C e D, na condição de financiamento com juros 

baratos, esse não foi bem aceito. 

Com 52% de negação dentre os 63 entrevistados considerados como baixa 

renda, esse critério levou diversas negativas, assim, podemos afirmar que esse 

e foi informado no referencial teórico, a qual traz esse critério 

como importante para compra. 

Contudo, apesar disso, essa questão não foi empecilho para efetivar a 

compra, já, que todos os entrevistados possuem o veículo. 

Outro dado que foi levantado na pesquisa, é saber quais os itens de 

benefícios que a motocicleta deve conter que são considerados importantes no 

momento da compra, seja pela cilindrada, conforto, tecnologia e entre outros, dessa 

se o gráfico de acordo com cada classe econômica: 

Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que você considera mais 
importante 

39 

Você comprou uma moto porque os juros cobrados no financiamento foram 

Total 
60% 
38% 
2% 

100% 

Você comprou uma mota porque os juros cobrados no financiamento foram baratos - 52%  

Apesar dos critérios mencionados anteriormente terem colaborado para a 

classe C e D, na condição de financiamento com juros 

Com 52% de negação dentre os 63 entrevistados considerados como baixa 

renda, esse critério levou diversas negativas, assim, podemos afirmar que esse 

e foi informado no referencial teórico, a qual traz esse critério 

Contudo, apesar disso, essa questão não foi empecilho para efetivar a 

esquisa, é saber quais os itens de 

benefícios que a motocicleta deve conter que são considerados importantes no 

momento da compra, seja pela cilindrada, conforto, tecnologia e entre outros, dessa 

Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que você considera mais 

 

Classe A2

Classe B1

Classe B2 

Classe C1 

Classe C2 

Classe D 



 

Logo, pode-se identificar que os itens funcionalidade, conforto e resistência, 

com 27%, 22% e 19%, respecti

e D. 

 

Tabela 17 - Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que você considera mais 

Classe C1  
Classe C2  
Classe D  

Total

 Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que você considera mais importante

Fonte: Pesquisa 
 

De acordo com Engel et al. (2000) as variáveis que influe

de decisão de compra encontram

diferenças individuais e os fatores pessoais

A partir disso, foi perguntado se as ações de marketing no ponto de venda, ou 

seja, as influências ambientais, c

emplacamento e capacete, favorecem a concretização da compra.

Dessa forma, temos o gráfico a seguir:

Gráfico 19 - Os Benefícios concedidos pela concessionária na compra da motocic
favoreceram na concretização da sua compra

Fonte: Pesquisa 
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Classe 
A2 

Classe 
B1

se identificar que os itens funcionalidade, conforto e resistência, 

com 27%, 22% e 19%, respectivamente, são os mais importantes para as classes C 

Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que você considera mais 
importante – Classe C e D 

Funcionalidade Conforto Resistência
14% 14% 13% 
13% 6% 6% 
0% 2% 0% 

Total 27% 22% 19% 

Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que você considera mais importante

De acordo com Engel et al. (2000) as variáveis que influe

de decisão de compra encontram-se divididas entre as influências ambientais, as 

diferenças individuais e os fatores pessoais. 

A partir disso, foi perguntado se as ações de marketing no ponto de venda, ou 

seja, as influências ambientais, com a concessão de benefícios, como: tanque cheio, 

emplacamento e capacete, favorecem a concretização da compra.

Dessa forma, temos o gráfico a seguir: 

 

Os Benefícios concedidos pela concessionária na compra da motocic
favoreceram na concretização da sua compra 

Classe 
B1

Classe 
B2

Classe 
C1 

Classe 
C2 

Classe D 
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se identificar que os itens funcionalidade, conforto e resistência, 

vamente, são os mais importantes para as classes C 

Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que você considera mais 

Resistência Total 
 41% 

25% 
2% 

 68% 

Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que você considera mais importante 

De acordo com Engel et al. (2000) as variáveis que influenciam no processo 

se divididas entre as influências ambientais, as 

A partir disso, foi perguntado se as ações de marketing no ponto de venda, ou 

om a concessão de benefícios, como: tanque cheio, 

emplacamento e capacete, favorecem a concretização da compra. 

Os Benefícios concedidos pela concessionária na compra da motocicleta 

 

Sempre

Geralmente

Às vezes

Raramente

Nunca



 

Portanto, para a classe B2 esses benefícios às vezes contribuem, mas vale 

ressaltar para o segmento baixa renda, que 32% não contribuem de forma alguma 

para a compra. 

Gráfico 20 - Os Benefícios concedidos pela concessionária na compra da motocicleta 
favoreceram na concretização da sua compra 

          Fonte: Pesquisa

Tabela 18 - Na hora de escolher a motocicleta, quais os 

Classe C1  
Classe C2  
Classe D  

Total 
Os Benefícios concedidos pela concessionária na compra da motocicleta favoreceram na 
concretização da sua compra
Fonte: Pesquisa 

 

Para Kotler (1994),“um motivo ou impulso é uma necessidade que está 

pressionando suficientemente para levar uma pessoa a agir”.

De acordo com essa afirmativa de Kotler, foi exemplificado no referencial 

teórico que, cabe as organizações desenvolverem necessidades para os clientes. 

Seja na troca do carro todo ano, por exemplo.

A partir disso, foi perguntado aos usuários de motocicleta o pe

veículo até que a troque, dessa forma, a amostra revelou que nem a classe A2, que 

para a pesquisa é a que possui maior renda familiar, não troca o veículo 

anualmente, salientando que para o segmento baixa renda o período de uso está 

entre 3 e 4 anos com 32% até trocá

 

Sempre

8

Portanto, para a classe B2 esses benefícios às vezes contribuem, mas vale 

ressaltar para o segmento baixa renda, que 32% não contribuem de forma alguma 

 

Os Benefícios concedidos pela concessionária na compra da motocicleta 
favoreceram na concretização da sua compra – Classe C e D

Fonte: Pesquisa 

 

Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que você considera mais 
importante – Classe C e D 

Sempre Geralmente Às vezes Raramente 
13% 13% 13% 3% 
11% 3% 10% 2% 
2% 0% 0% 0% 
25% 16% 22% 5% 

ncedidos pela concessionária na compra da motocicleta favoreceram na 
concretização da sua compra 

Kotler (1994),“um motivo ou impulso é uma necessidade que está 

pressionando suficientemente para levar uma pessoa a agir”. 

rdo com essa afirmativa de Kotler, foi exemplificado no referencial 

cabe as organizações desenvolverem necessidades para os clientes. 

Seja na troca do carro todo ano, por exemplo. 

A partir disso, foi perguntado aos usuários de motocicleta o pe

veículo até que a troque, dessa forma, a amostra revelou que nem a classe A2, que 

para a pesquisa é a que possui maior renda familiar, não troca o veículo 

anualmente, salientando que para o segmento baixa renda o período de uso está 

e 4 anos com 32% até trocá-la. 

 

Sempre Geralmente Às vezes Raramente Nunca

8 8

2

12

7

2

6

11 0 0 0

Classe C1 Classe C2 Classe D 
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Portanto, para a classe B2 esses benefícios às vezes contribuem, mas vale 

ressaltar para o segmento baixa renda, que 32% não contribuem de forma alguma 

Os Benefícios concedidos pela concessionária na compra da motocicleta 
Classe C e D 

 

critérios que você considera mais 

 Nunca Total 
19% 60% 
13% 38% 
0% 2% 
32% 100% 

ncedidos pela concessionária na compra da motocicleta favoreceram na 

  

Kotler (1994),“um motivo ou impulso é uma necessidade que está 

rdo com essa afirmativa de Kotler, foi exemplificado no referencial 

cabe as organizações desenvolverem necessidades para os clientes. 

A partir disso, foi perguntado aos usuários de motocicleta o período de uso do 

veículo até que a troque, dessa forma, a amostra revelou que nem a classe A2, que 

para a pesquisa é a que possui maior renda familiar, não troca o veículo 

anualmente, salientando que para o segmento baixa renda o período de uso está 

Nunca

12

8

0



 

Gráfico 21

          Fonte Pesquisa

 

Gráfico 22 - Quanto tempo costuma usar até trocar por outra 

         Fonte: Pesquisa

Tabela 19 - Quanto tempo costuma usar até trocar por outra 

Classe C1  
Classe C2  
Classe D  

Total 
 Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que voce considera mais importante
Fonte: Pesquisa 

 

 

5.3 Status de lealdade do 

Conforme segmentação comportamental os compradores são divididos em 

grupos, tornando-se como base seu conhecimento, atitude, uso ou resposta para um 

produto. A partir disso, tem

quanto o cliente é leal a uma marca de 
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Classe 
A2 

0
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Até 1 ano

21 - Quanto tempo costuma usar até trocar por outra

Fonte Pesquisa 

Quanto tempo costuma usar até trocar por outra – 

Fonte: Pesquisa 

 

Quanto tempo costuma usar até trocar por outra – Classe C e D

Até 1 ano 
De 1 ano 
a 2 anos 

De 3 
anos a 4 

anos 

De 4 
anos a 5 

anos 
6% 6% 22% 16% 
6% 3% 10% 13% 
0% 2% 0% 0% 

13% 11% 32% 29% 
Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que voce considera mais importante

do usuário de motocicleta 

entação comportamental os compradores são divididos em 

se como base seu conhecimento, atitude, uso ou resposta para um 

produto. A partir disso, tem-se a segmentação por status de lealdade, ou seja, o 

quanto o cliente é leal a uma marca de produto a qual consume. 

Classe 
B1

Classe 
B2 

Classe 
C1 

Classe 
C2 

Classe D

Até 1 ano

De 1 ano a 2 anos

De 3 anos a 4 anos

De 4 anoa a 5 anos

Acima de 5 anos

Até 1 ano De 1 ano 
a 2 anos

De 3 anos 
a 4 anos

De 4 anos 
a 5 anos

Acima de 
5 anos
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Quanto tempo costuma usar até trocar por outra 

 

 Classe C e D 

 

Classe C e D 

Acima 
de 5 
anos 

Total 

10% 60% 
6% 38% 
0% 2% 

16% 100% 
Na hora de escolher a motocicleta, quais os critérios que voce considera mais importante 

  

entação comportamental os compradores são divididos em 

se como base seu conhecimento, atitude, uso ou resposta para um 

se a segmentação por status de lealdade, ou seja, o 

 

Até 1 ano

De 1 ano a 2 anos

De 3 anos a 4 anos

De 4 anoa a 5 anos

Acima de 5 anos

Classe C1 

Classe C2 

Classe D



 

Logo, foi perguntada a lealdade desses usuários, e, de acordo com amostra, 

a lealdade é quase que indiretamente proporcional a classe social, ou seja, quanto 

menor a classe social, maior a lealdade a marca, enquanto, os mais abastad

pesquisa não vinculam esse critério à compra.

 

Gráfico 23

                     Fonte: Pesquisa

Gráfico 24 - Ao comprar a motocicleta, você é fiel 

         Fonte: Pesquisa

Tabela 20 - Ao comprar a motocicleta, você é fiel a marca 

Classe C1  

Classe C2  

Classe D  

Total 
Ao comprar a motocicleta, você é fiel a marca

Fonte: Pesquisa 

Assim, para finalizar a pesquisa, a amostra traz as principais montadoras as 

quais os usuários são clientes e fiéis a
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20

Classe A2 

Sempre
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Logo, foi perguntada a lealdade desses usuários, e, de acordo com amostra, 

a lealdade é quase que indiretamente proporcional a classe social, ou seja, quanto 

menor a classe social, maior a lealdade a marca, enquanto, os mais abastad

pesquisa não vinculam esse critério à compra. 

 

23 - Ao comprar a motocicleta, você é fiel a marca

Fonte: Pesquisa 

 

Ao comprar a motocicleta, você é fiel a marca– Classe C e D

Fonte: Pesquisa 

Ao comprar a motocicleta, você é fiel a marca – Classe C e D

Sempre Geralmente Às vezes Raramente 

29% 11% 14% 3% 

22% 2% 8% 0% 

0% 0% 0% 0% 

51% 13% 22% 3% 
Ao comprar a motocicleta, você é fiel a marca 

 

Assim, para finalizar a pesquisa, a amostra traz as principais montadoras as 

quais os usuários são clientes e fiéis a marca. 

Classe A2 Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D 

Sempre Geralmente Às vezes Raramente Nunca

7
9

2 2

14

1
5

00 0 0 0

Classe C1 Classe C2 Classe D 

43 

Logo, foi perguntada a lealdade desses usuários, e, de acordo com amostra, 

a lealdade é quase que indiretamente proporcional a classe social, ou seja, quanto 

menor a classe social, maior a lealdade a marca, enquanto, os mais abastados da 

Ao comprar a motocicleta, você é fiel a marca 

 

Classe C e D 

 

Classe C e D 

 Nunca Total 

3% 60% 

6% 38% 

2% 2% 

11% 100% 

  

Assim, para finalizar a pesquisa, a amostra traz as principais montadoras as 

Sempre

Geralmente

Às vezes

Raramente

Nunca

Nunca

4
1



 

Dessa forma, está à marca Honda como favorita de compra pelos usuários da 

pesquisa, independente de sua classe econômica, conforme gráfico abaixo:

  

Gráfico 

    Fonte: Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe A2 Classe B1 

3 0 1 1 0

Dessa forma, está à marca Honda como favorita de compra pelos usuários da 

pesquisa, independente de sua classe econômica, conforme gráfico abaixo:

Gráfico 25 - Qual a marca de sua motocicleta 

Classe B1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe D

2

20

31

18

11 2 5 3 00 0 1 1 01 1 1 10 1 0 1

Honda Yamaha Suzuki Traxx Outros
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Dessa forma, está à marca Honda como favorita de compra pelos usuários da 

pesquisa, independente de sua classe econômica, conforme gráfico abaixo: 

 
Classe D

0 0 0
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho contribui para que se possa entender o comportamento de 

consumo do usuário de motocicleta segmentado como baixa renda. 

No referencial teórico foi abordado comportamento do consumidor, explicando 

através da segmentação de mercado, do processo de decisão de compra, e da 

segmentação comportamental, como as organizações fazem para conhecer o perfil 

de seu público consumidor. 

Foi conceituada classe econômica, de acordo com o Critério de Classificação 

Econômica (CCEB), realizada pela Associação Brasileira de Empresas (ABEP), 

assim, podemos inferir que o segmento baixa renda compreende pelas classes C, D 

e E, com renda familiar de até R$ 1.459, com destaque para a classe C, pois essa 

compreende quase que metade da população brasileira, com 48,8%, como mostra 

aquela associação. 

Dentro desse conceito, também, foi passado o panorama atual dessa classe, 

a qual foi identificada que esse segmento é um importante mercado consumidor, 

haja vista, pelo crescimento da renda, e pelas facilidades de acesso a crédito 

proporcionado pelo Governo Federal. 

E, para finalizar o referencial teórico, foi contextualizado o mercado de 

motocicleta com o aumento do poder aquisitivo da baixa renda, trazendo dados do 

setor e informações que refletem as necessidades da baixa renda pela aquisição do 

tal veículo, assim, como apresentado os motivos que os levam a efetuarem a 

compra. 

O estudo feito no referencial teórico com os dados da pesquisa foram 

fundamentais para esse entendimento, pois, foi a partir deles, que se pode conhecer 

o que esse público deseja para efetivar a comprar do veículo.  

Diante análise dos dados, a qual a pesquisa foi feita através de aplicação de 

questionário, pode-se responder os problemas do objetivo específico, na qual se 

identificou através da amostra o perfil do público alvo, as características 

influenciadoras da compra e, apresentou-se esse usuário é leal a marca que usa. 

Com intuito de dar prosseguimento a pesquisa, essa, pode contribuir para as 

empresas montadoras de motocicletas, poderem avaliar sua forma de investir no seu 

público alvo, ou seja, se suas ações de marketing correspondem ao que os 

apontamentos dos usuários pretendem. 
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Assim, poder investir em clientes que querem sair do transporte público, pois, 

esse é um dos principais motivos de compra, com 44% pelo segmento baixa renda, 

assim com também, rever junto a financeiras o percentual de juros aplicados nos 

financiamentos, pois, conforme, pesquisa, foi considerado elevado, portanto, pode 

ser aumentado a participação de compra com a diminuição desse. 

Também, poderá ainda ser abordada nessa temática uma pesquisa voltada 

para o público do interior das capitais, haja vista, como informado no resumo, o 

percentual de motos nessas localidades é maior que o da capital, ao partir do 

princípio, de acordo com o estado do Ceará. 

Poderá ainda ser desenvolvidos trabalhos com a temática voltada para o caso 

de sucesso da marca Honda, essa líder no segmento, não somente para o público 

baixa renda, mas, para todas as classes econômicas, como foi verificado na 

apresentação e análise dos dados.  

Contudo, esse trabalho científico teve como limitação a sua amostra, pois, o 

questionário a ser respondido por 96 usuários de motocicletas, quase que 

possibilitou o entrave da mesma, pois, foi complicado ter a atenção dos 

entrevistados, partindo do princípio que a mesma foi feita em centros comerciais, 

onde, a maioria das pessoas está às pressas e não gostam desse tipo de entrevista, 

mesmo, informando que é para conclusão de curso de uma faculdade. 

Portanto, como já é de conhecimento que a motocicleta vem sendo um 

importante veículo seja para trabalho, para substituir transporte público, pelas suas 

facilidades em ser um produto barato, que proporciona facilidade de pagamento, 

locomoção no trânsito e baixo consumo de combustível, cabe a essas empresas 

compreenderem o direcionamento desse mercado, assim, identificando seus 

clientes, ofertando produtos que se adéqüem as necessidades dos mesmos, 

tentando, atingir através de uma personalização da motocicleta para o cliente. 
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8 APÊNDICE 

 

Com o objetivo de apresentar monografia de conclusão de curso de Administração 

de Empresas pela Faculdade 7 de Setembro, solicito a sua colaboração para 

responder com clareza as questões abaixo:  

 

1. Sexo 

(   ) 1. Masculino                   (   ) 2. Feminino 

 

2. Idade 

(   ) 1. Até 20 anos                       (   ) 2. De 21 a 30 anos                 

(   )3. De 31 anos a 40 anos        (   ) 4. Acima de 40 anos 

 

3. Estado Civil 

(   ) 1. Solteiro                       (   ) 2. Casado              (   ) 3. Divórcio            

(   ) 4. Viúvo                          (   ) 5. Outro 

 

4. Número de Pessoas que moram com você na mesma residência? 

___________________________________________________ 

 

5. Ocupação 

(   ) 1. Empregado                 (   ) 2. Desempregado 

 

6. Renda Familiar 

(   ) 1. Até R$ 415,00                          

(   ) 2. De R$ 415,01 até R$ 680,00                                               

(   ) 3. De R$ 680,01 até R$ 962,00   

(   ) 4. De R$ 962,01 até R$ 1.459,00 

(   ) 5. De R$ 1.459,01 até R$ 2.656,00                  

(   ) 6. De R$ 2.656,01 até R$ 4.754,00 

(   ) 7. De R$ 4.754,01 até R$ 8.295,00                  

(   ) 8. Acima de R$8.295,01 

 

 



49 

 

 

 

7. Grau  de Instrução 

(   ) 1. Até 3° série do 1° Grau                   (   ) 2. Até 4° série do 1° Grau                     

(   ) 3. 1° Grau Completo                           (   ) 4. 2° Grau Completo 

(   ) 5. Superior Incompleto                        (   ) 6. Superior Completo 

  

8. Marque um X a quantidade de itens que possui em casa: 

 

ITENS 
0 1 2 3 

4 ou 

mais 

Televisão em Cores           

Rádio           

Banheiro           

Automóvel           

Empregada Mensalista           

Máquina de Lavar           

Videocassete e/ou DVD           

Geladeira           

Freezer (aparelho 

independente ou a parte 

da geladeira duplex)           

            

 

Motocicleta 

 

1. A sua motocicleta é o seu principal veículo de locomoção? 

(   ) 1. Sim                 (   ) 2. Não 

 

2. A compra de uma motocicleta foi sua primeira opção? 

(   ) 1. Sim                 (   ) 2. Não 
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3. Caso NÃO, responda o item abaixo. Caso SIM pule para o item seguinte 

Por qual motivo a compra da motocicleta não é sua 1° opção? 

__________________________________________________ 

 

4. Você comprou uma moto porque é um veículo barato?     

(   ) 1. Sim                 (   ) 2. Não 

 

5. Você comprou uma moto porque o pagamento foi facilitado? 

(   ) 1. Sim                 (   ) 2. Não 

 

6. Você comprou uma mota porque os juros cobrados no financiamento foram barato? 

(   ) 1. Sim                 (   ) 2. Não 

 

7. Você comprou uma moto porque o consumo de combustível é baixo? 

(   ) 1. Sim                 (   ) 2. Não 

 

8. Você comprou uma moto porque ela proporciona uma maior rapidez na locomoção 

de um lugar para o outro? 

(   ) 1. Sim                 (   ) 2. Não 

 

9. Qual razão te fez optar pela compra de uma motocicleta? 

(   ) 1. Substituir Transporte Público                  

(   ) 2. Substituir Carro                                               

(   ) 3. Instrumento de Trabalho                         

(   ) 4. Lazer 

(   ) 5. Agilidade no Trânsito                              

(   ) 6. Facilidade de Financiamento 

(   ) 7. Baixo Consumo de Combustível                   

(   ) 8. Outro. Qual?_____________ 

 

 

 

 



51 

 

10. Na hora de escolher a motocicleta, quais são os critérios que você considera MAIS 

IMPORTANTES? 

(   ) 1. Funcionalidade                   (   ) 2. Design                                                                

(   ) 3. Conforto                              (   ) 4. Opcionais 

(   ) 5. Tecnologia                          (   ) 6. Cilindrada 

(   ) 7. Resistência                         (   ) 8.Outro.Qual?_____________ 

 

11. Quanto tempo costuma usar a moto até trocá-la por outra? 

(   ) 1. Até 1 ano                             (   ) 2. De 1 ano a 2 anos        

(   ) 3. De 2 anos a 3 anos             (   ) 4. De 4 anos a 5 anos     

(   ) 5. Acima de 5 anos 

 

12. Os Benefícios concedidos pela concessionária na compra da motocicleta 

favoreceram na concretização da sua compra? Ex: Ganho de capacete, 

emplacamento, tanque cheio e entre outros. 

(   ) 1. Sempre                                (   ) 2. Geralmente                                                                

(   ) 3. Às vezes                              (   ) 4. Raramente 

(   ) 5. Nunca 

 

13. Ao comprar a motocicleta, você é Fiel a marca?                                                      

(   ) 1. Sempre                                (   ) 2. Geralmente                                                                

(   ) 3. Às vezes                              (   ) 4. Raramente 

(   ) 5. Nunca 

 

14. Qual a marca da sua motocicleta? 

___________________________ 


